
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 53 
Днес, на 22.07.2015 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

5. Микерям Кадир Адям – член. 

6. Пламен Петков Лашев – член. 

7. Велико Димитров Великов – член  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Предложение с вх. № 245/20.07.2015 г. от Николай Христов, 

относно: Удостояване на г-жа Величка Георгиева Иванова със званието „Почетен 

гражданин” на град Две могили. 

2. Разглеждане на Предложение с вх. № 244/20.07.2015 г. от Николай Христов, 

относно: Удостояване на д-р Ангел Петков Брайков със званието „Почетен гражданин”на 

град Две могили. 

По първа точка – Званието „Почетен гражданин” на общината и Общински съвет 

Две могили е високо отличие, което се присъжда на граждани за особено големи заслуги 

към общината във всички области на обществения живот. 

На основание на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Наредба № 8, Предложението на 

кмета на общината е тази награда да бъде връчена на д-р Ангел Брайков. От 01.11.1966 

година същият е назначен заедно със съпругата си – също доктор - в поликлиниката на 

град Две могили. В периода 1995 – 1999 година е избран за кмет на общината.  Като такъв 

той изгражда нов общински пазар, завършва изграждането на водоснабдителна система в 

с.Батин, извършва ремонт на водопровода в с. Баниска, помпена станция в с. Могилино, 

корекция на река Черни Лом в участъка от моста при с. Широково до помпена станция с. 

Пепелина, ремонти на пътна инфраструктура и др.  

Комисията разгледа обстойно биографията на д-р Брайков. Той е познат на хората 

от общината, тъй като е влизал във всеки дом и е оказвал медицинска помощ на 

нуждаещите се. Изказано бе мнение от някои членове на комисията, че той е достоен и 

благороден човек, но е изпълнявал служебните си и професионални задължения. Въпреки 

това, комисията със седем гласа гласува д-р Брайков да бъде удостоен със званието 

„Почетен гражданин”, което да му бъде връчено на празника на град Две могили през 

месец август. 

Комисията реши да бъде изготвена докладна записка относно присъждането на 

званието „Почетен гражданин” на град Две могили на д-р Ангел Брайков, която да бъде 

внесена за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет – Две могили. 

 

 



По втора точка – Званието „Почетен гражданин” на общината и Общински съвет 

Две могили е високо отличие, което се присъжда на граждани за особено големи заслуги  

към общината във всички области на обществения живот. 

 На основание  на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Наредба № 8, Предложението на 

кмета на общината е такава награда да бъде връчена и на г-жа Величка Георгиева 

Иванова. От 01.07.1965 г. тя започва работа като управител на аптеката в гр. Две могили и 

работи като такава и до сега. По време на своята трудова кариера е удостоена със „златен 

орден на труда” през 1985 г. Активно участва в обществения живот като дългогодишен 

общински председател на Съюза на българските жени в  гр. Две могили. Пословична със 

своята всеотдайност, отговорност, човеколюбие и трудолюбие, тя е уважаван и обичан 

съгражданин.  

Комисията разгледа и тази биография и имайки предвид 50-годишната ù трудова 

кариера със седем гласа прие г-жа Величка Иванова да бъде удостоена със званието 

„Почетен гражданин”, което да ù бъде връчено на празника на гр. Две могили през месец 

август. 

Комисията реши да бъде изготвена докладна записка относно присъждането на званието 

„Почетен гражданин” на град Две могили на г-жа Величка Иванова, която да бъде внесена 

за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет – Две могили. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде удостоена г-жа 

Величка Георгиева Иванова със званието „Почетен гражданин” на град Две могили. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласието си да бъде удостоена д-р 

Ангел Петков Брайков със званието „Почетен гражданин” на град Две могили. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 
 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                     (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                       (Невена Д. Георгиева)            
 

 
 

 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 
 

 

 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Св. Донев) 
 

 

Секретар   на   комисията: 

        

 

_____________ (Ст. Пенчева) 
 


